
التجميعات الحديثة لالستماع  
  ١٤٤٠/١١/٤

املحادثة األولى: محادثة مشاري وليلى  
محادثة ليلى ومشاري قرروا يزوروا جدتهم .  
ليلى: لن أستطيع زيارتها النها في مدينة ...  

 A  conversation  between  Leila  and  Mashari  decided  to  visit  their
 .grandmother

 ... Laila: I will not be able to visit 
س١: من الذي سيقومون بزيارته؟  

ج١: الخيارات  
١- جدة أمهم. 

  ✅ ٢- جدة أبيهم
س٢: من املعلم؟  

ج٢: الخيارات  
 ✅ ١- مشاري 

٢- ليلى  
س٣:ملاذا ليلى لن تستطيع زيارة جدتها؟  

ج٣: ألنها بمدينة أخرى  
 ?Q 1: Who will they visit

 A 1: Options 
 .grandmother of their mother - 1 

 ✅ The grandmother of their father - 2 
 ?Q 2: Who is the teacher 

 A 2: Options 

 ✅ Meshary - 1 
 Laila -2 

 ?Q3: Why can not Leila visit her grandmother 
 A 3: because it is in another city 

 Diabetes :املحادثة الثانية: السكري

س١: في عام 2025 ، كيف سيكون مرضى السكري؟ 
ج١: عدد املرضى  سوف يتضاعف خالل عام ٢٠٢٥ 
س٢: ماذا سيفعل رفع مستوى الوعي لدى األستاذ؟ 



ج٢: املحافظة  على حياة األطفال . 
س٣:ما هو معدل مرض السكري في الشرق األوسط 

ج٣: الشرق األوسط ثاني أعلى معدل  
 ?Q 1: In 2025, how will  the people that have diabetics be

 A 1: The number of patients will double in 2025 
 Q2: What will raise the awareness of the professo?

 .A 2: The awareness of the professor preserves the lives of children 
 Q3:what is the rate of diabetes in the Middle East 

 A 3: Middle East's second highest rate 

املحادثة الثالثة:  
س١: مامعنى focus؟ 

 concentrate:ج١

 Ali and Muhammad :املحادثة الرابعة: علي ومحمد

س١: ملاذا اتصل علي على محمد؟  
ج١: ملعرفة وقت االجتماع  

 ?Q 1: Why call Ali Ali Muhammad
 A 1: to find out the time of the meeting 

املحادثة الخامسة: شخص يبحث عن وظيفة :  

املحادثة السادسة : وحده تطلب من املطعم 
س١: ماهو طلبها ؟  
ج١: دجاج وبطاطا  

 ?Q 1: What is its request
 A 1: Chicken and potatoes 

املحادثة السابعة: شخص يسأل عن طريق الجامعة  

املحادثة الثامنة : عملية أم محمد  
س١: ماهي العملية؟  

ج١: عملية كلى 
س٢: في أي مستشفى؟  



ج٢: في العاصمة الرياض 
 ?Q 1: What is the process

 A 1: Kidney process 
 ?Q2: In which hospital 

 A 2: In the capital Riyadh 

املحادثة التاسعة: موظف للمكتبه وشخص يبحث عن كتاب 
س١: ملاذا لم يجده؟  

ج١: تم بيعها جميعها  
س٢: أَيْن يمكن أن يلقاه؟  

ج٢: في فرع آخر  
س٣: ملاذا البائع لم يدله على الفرع اآلخر؟  

ج٣:  
 ?Q 1: Why did not he find it

 A 1: All sold 
 ?Q2: Where can he meet him 

 A 2: In another branch 
 ?Q3: Why did the seller not give it to the other branch 

 :A 3 

املحادثة العاشرة: الراديو  مع  ثالث دكاترة عن األطفال  
س١:  أين مكان املحادثة؟  

ج١: إذاعة الراديو  
س٢: رأي الدكتور في الكتاب؟  

ج٢:  غير مناسب النه ليس من الحياة الواقعية . 
 ?Q 1: Where is the conversation 

 A 1: radio broadcasting 
 ?Q 2: Doctor's opinion in the book 

 .A 2: Not suitable because it is not real life 

املحادثة الحادية عشر: الرحالت  
س: أين كانت الرحلة.؟  

ج١: الخيارات  
١- الدوحة  

٢- البحرين   
٣- الرياض  



 ?Q: Where was the trip
 A 1: Options 

 -Doha١ 
 -Bahrain٢ 
 -Riyadh٣ 

املحادثة الثانية عشر : عطلة نهاية األسبوع  
س١: أين سيقضون عطلة نهاية األسبوع؟  

ج١: عند الجد والجدة.  
 ?Q 1: Where will they spend the weekend

 .A 1: When the grandfather and grandmother 

 Post Office املحادثة الرابعة عشر: مكتب البريد ؛

س١: في اَي وقت صارت املحادثة؟  
ج١: الخيارات  

١- صباح  
٢- ليل 

٣- ظهر 
 ?Q 1: At what time did the conversation become

 A 1: Options 
 Morning -1 

 Night -2 
 Back -3 

 Restaurant and bill:املحادثة الخامسة عشر : املطعم وفاتورة الحساب
? Please can you bring the bill

س١: أين تحدث املحادثة؟  
ج١: الخيارات  
١-املستشفى  
 ✅ ٢- املطعم 

٣- املدرسة  
?Where this conversation take place in

hospital /1 
restaurant✅  /2 

school/3 



املحادثة السادسة عشر: األم وتنظيف املنزل  
ام تستيقظ مبكرا، و تجهز الفطور، و تنظف املنزل، و من ثم توقظ ابنها محمد.

A mother wakes up every morning making sure that the house clean and/1 
then she wakes her son Mohammad to have his breakfast. tidy 

س١: حالة األم ؛
ج١: الخيارات :
✅ ١-مشغوله

٢- تعيسة
س٢: من االعمال املنزلية ؟

 ج٢: الخيارات
✅ ١-غسيل االرض
 ٢- املذاكرة لالبناء
٣- الذهاب للتسوق

Q1:The mother is
A1:

Busy✅  /A
Happy/B 

Q2:An example of housework is
A2:

1-Go shopping 
2-Studying with children 
✅ 3-Wash the floor

 Director and preparation of the املحادثة السابعة عشر: مدير وتحضير لالجتماع
meeting

 رسالة من املدير الى املوظف بانه لن يسامحه اذا جاء بعد الضيوف ، كما حصل في االجتماع السابق
 A letter from the manager to the employee that he would not forgive him if he

came after the guests, as he had at the previous meeting
س١: ملاذا كان املدير غاضب من املوظف؟ 

ج١: النه تأخر عن الضيوف 
س٢: متى كان اخر اجتماع

ج٢: الخيارات 
✅ ١- أمس 
٢- قبل ايّام 

٣- في نفس يوم إرسال الرسالة



  
?Q 1: Why was the manager Angry by the employee

A 1: Because it is late for the guests 
Q2: When was the last meeting 

A 2: Options 
✅  Yesterday -1 

Days ago - 2 
On the same day of sending the message -3 

 Trip to the Tourism Office املحادثة الثامنة عشر: رحلة لدى مكتب السياحة
 شخص اتصل على مكتب السياحة لحجز رحلة 

:A اريد ان اسافر لندن  
:B  متى الوقت الذي تريده؟  

:A الثالثاء القادم  
:B  ال توجد مقاعد اال من األربعاء حتى األحد  

A : يوم األربعاء 
:B تريد ذهاب فقط؟ أم ذهاب وعودة؟  

:A ذهاب وعودة  
 Contact someone on the tour desk to book a trip

 I want to travel London :A 
 ?When is the time you want :B 

 Next Tuesday :A 
 There are no seats except from Wednesday to Sunday :B 

 Wednesday :A 
 ?Or go back  ?You just want to go :B 

 Go back :A 
س١: ماهو اْليَْوَم الذي فضل ان يسافر فيه؟ 

ج١: الثالثاء  
س٢: حجز رحلته في يوم؟  

ج٢: األربعاء  
س٣:  ما نوع التذكرة ؟ 

ج٣: ذهاب وعودة  
 ?Q 1: What day did he prefer to travel  

 A 1: Tuesday 
 ?Q2: Reservation of his trip in a day 



 A 2: Wednesday 
 ?Q3: What kind of ticket 

 A 3: Return and return 

 The title of the student : املحادثة التاسعة عشر: عنوان بحث الطالب واألستاذ
 and professor's research

س١؛ ملاذا الطالب ذهب الى أستاذه؟  
ج١: لتغير عنوان البحث  

س٢: ماهي الشروط الواجب توافرها في البحث؟  
ج٢: ان يكون العنوان مرتبط بالتخصص 

 ?Q 1; Why did the student go to his teacher : 
 A1: Change the title of the search 

 ?Q2: What are the conditions for research 
 A 2: The title should be related to specialization 

 A girl asks for a pizza املحادثة العشرون: فتاة تطلب بيتزا
س١: أين كانت املحادثة؟  

ج١: في التليفون  
س٢:كم سعر العرض؟  

ج٢:  ٦٥ ريال 
س٣: كيف سيوصل الطلب؟  

ج٣: توصيل 
 ?Q 1: Where was the conversation

 A 1: In the phone 
 ?Q2: How much do you offer 

 A 2: 65 riyals 
 ?Q3: How will the order be delivered 

  A 3: Delivery 

 Someone did not like the : املحادثة الواحد والعشرون: شخص لم يعجبه الفيلم
 movie

س١: من الذي لم يعجبه الفيلم؟  
ج١: احمد 

 ?Q 1: Who did not like the film
 A 1: Ahmed 



 The girl who was املحادثة الثانية والعشرون : الفتاة التي تأخرت عليها الحافلة
 delayed by the bus

س١: ما سبب  تأخرها عن املحاضرة؟  
ج١: الباص تأخر  

 ?Q 1: Why is it late for the lecture
 A 1: The bus is late 

 Client and receptionist املحادثة الثالثة والعشرون: العميل وموظف االستقبال
س١: اين وضع أغراضه؟  

ج١:  في الخزانة 
 ?Q 1: Where to put his purposes

 A 1: In the treasury 

 Sales manager املحادثة الرابعة والعشرون:  مدير املبيعات
س١: ملاذا اتصل على مكتب توظيف قسم املبيعات؟  

ج١: النه قرا في الجريدة عن وظيفة مدير مبيعات  
س٢: في أي مجال يعمل على الدرجة العملية؟  

ج٢: برمجة الكمبيوتر 
 ?Q 1: Why call the Employment Office Sales Department

 A 1: Because he read in the newspaper about the job of sales manager 
 ?Q2: In which area is the operating class 

 A 2: computer programming 

 Someone asks about املحادثة الخامسة والعشرون: شخص يسال عن كلية
 college

س١: أين املحادثة ؟  
ج١: في الجامعة  

س٢: أين انتقلت الكلية؟  
ج٢: 

 ?Q 1: Where is the conversation
 A 1: In the university 

 ?Q2: Where did the college move 
 :A 2 




